รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป 2552
วันที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 9.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
………………………
ผูมาประชุม
1. นายสนอง
2. นายปราศัย
3. นางสมศรี
4. นางหฤทัย
5. นายอนุพงษ
6. นายสมบูรณ
7. นายอุทัย
8. นายเหวา
9. นายสมชาย
10. นายเกษม
11. ประชา
12. นางนิตยา
ผูไมมาประชุม
1. นายวสันต
ผูขาดประชุม
ผูเขารวมประชุม
1. นายเอนก
2. นายเสวก
3. นายสุทิพย
4. นางสาวจุฑารัตน
4. นายอภัย
5. นายวิรัช
6. นางสาวยุวดี

ศรีพักดี
จินดาอินทร
อิฐสุวรรณ
จินดาอินทร
โซวเกษม
รัตนสิริวาทิน
ผิวเกลี้ยง
ทุมวงษ
ทองคําสุข
รอดผล
ใจหลัก
สุนทรศารทูล

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู 1
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
เลขานุการสภา อบต.

สังขรัตน
-

สมาชิกสภา อบต. หมู 4

ไกรทองสุข
สาลิตุล
มากชวย
สมใจ
ดําเกลี้ยง
สะอาดดี
อินทโชติ

สนอง
ปราศัย
สมศรี
หฤทัย
อนุพงษ
สมบูรณ
อุทัย
เหวา
สมชาย
เกษม
ประชา
นิตยา

ศรีพักดี
จินดาอินทร
อิฐสุวรรณ
จินดาอินทร
โซวเกษม
รัตนสิริวาทิน
ผิวเกลี้ยง
ทุมวงษ
ทองคําสุข
รอดผล
ใจหลัก
สุนทรศารทูล

นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสวนโยธา
หัวหนาสวนโยธา
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5 รักษาการตําแหนงหัวหนา
สํานักงานปลัดฯ
/ เริ่มประชุมเวลา..................

-2เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ประธานสภาจึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- แนะนํา เลขานุการนายก อบต. นางสาวจุฑารัตน สมใจ ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป 2551 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2551
มีสมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีผมขอมติ
- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป 2551 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2551 เปนเอกฉันท ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2552 ครั้งที่ 2 / 2552
มอบใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง
เนื่องดวยสวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัดฯ และสวนการคลัง ไมสามารถจัดซื้อตู
เหล็กใสเอกสาร ซึ่งตั้งราคาไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 ได
เนื่องจากราคาในทองตลาดสูงกวา จึงไดใหรานจําหนายวัสดุในพื้นที่เสนอราคามาเพื่อ
เสนอตอสภา และพิจารณาใหมีการโอนงบประมาณรายจาย ดังนี้
สํานักงานปลัดฯ
โอนเพิ่ม
1. ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.353-2532) จํานวน 2 ตู โอนเพิ่ม 3,100.-บาท
เปนเงิน 11,100.-บาท
2. เงินอุดหนุน ศตส.อ.สองพี่นอง ตามโครงการพัฒนา โอนเพิ่ม 10,000.-บาท
ทองถิ่น เสริมสรางพลังอาสาปองกันยาเสพติด จ.สุพรรณบุรี
รวม โอนเพิ่ม 13,100.- บาท
โอนลด
1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โอนลด 13,100.-บาท
รวม โอนลด
13,100.- บาท
/ สวนการคลัง................

-3สวนการคลัง
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เดิม ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
คําชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลง ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปด ขนาด 2 บาน
(มอก. 353-2532)
โอนเพิ่ม
1. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บานฯ จํานวน 2 ตู โอนเพิ่ม 3,100.-บาท
เปนเงิน 11,100.-บาท
รวมโอนเพิ่ม
3,100.-บาท
โอนลด
1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
โอนลด 3,100.-บาท
รวมโอนลด
3,100.-บาท
ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอื่น หรือตองการใหผูบริหารอธิบายเพิ่มเติม
หรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

-อนุมัติใหมีการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2552 ครั้งที่ 2 / 2552 และแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนเอกฉันท –

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ พิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ ประจําป
2552
ขอหารือตอสภา อบต. เพื่อพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตนตาล สมัยสามัญ ประจําป 2552

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

- เห็นชอบ ใหกําหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2552 จํานวน 4 สมัย คือ
สมัยที่สอง วันที่ 16 – 30 เดือน มีนาคม 2552
สมัยที่สาม วันที่ 15 – 29 เดือน มิถุนายน 2552
สมัยที่สี่ วันที่ 13 – 27 เดือน กรกฎาคม 2552
/ ระเบียบวาระที่ 5..............

-4ระเบียบวาระที่ 5
นายก อบต.

เรื่อง อื่นๆ
1. แจงกําหนดการประชุมประชาคมหมูบาน
หมูที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น.
หมูที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น.
หมูที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น.
หมูที่ 4 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น.
หมูที่ 5 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น.
หมูที่ 6 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น.
เพื่อใหผูบริหาร อบต.ตนตาล รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2551
ใหกับ
ประชาชนทราบ ทบทวน สอบถามความตองการตางๆของประชาชนเพื่อจัดทํา
โครงการพัฒนาเขาแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การออกหนวยจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธการจัดทําแผนที่ภาษี ขอความเห็นชอบโครงการสาธารณสุข
มูลฐานประจําหมูบาน ของ อสม.ประชาสัมพันธโครงการระงับและปองกันโรค
เอดส และการดําเนินการชวยเหลือ โครงการสุขภาพดีถวนหนา โครงการสงเสริม
อนามัยสงสายใยจากแมสูลูก อบต.จัดใหมีถุงของขวัญแกแมของเด็กแรกเกิดในพื้นที่
ตําบลตนตาล โดยจะประสานกับอนามัยตําบลตนตาลในการดําเนินโครงการ เปน
ตน
2. ขาวฝากประชาสัมพันธถึงเพื่อนสมาชิกสภา อบต. และกํานัน ผูใหญบาน วาผูรับจาง
โครงการกอสรางคันกั้นน้ําชลประทาน กําลังจะเขาดําเนินการ จึงใหประชาชน
หลีกเลี่ยงการใชเสนทางสัญจรที่กอสรางเพื่อลดอุบัติเหตุ และเก็บขาวของสิ่งกีด
ขวางที่ไดรับเวนคืนไปแลว สําหรับถนนของ อบต.ไดคุยกับผูรับจางใหลอกดินเดิม
ทําเปนคันกั้นน้ําดานนอก
3. โครงการพัฒนาจังหวัด งบประมาณรายจาย ประจําป 2552 “ โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใตการมีสวนรวม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” อําเภอสองพี่นองจึงให อบต.ประชาสัมพันธให
ชุมชนสํารวจความตองการกลาไมมาใหอําเภอทราบ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552
ตามแบบและหนังสือสั่งการที่แจกใหกับสมาชิกสภาไปแลวนั้น แต อบต.ตนตาลไม
มีสถานที่ปลูก
นางสมศรี อิฐสุวรรณ สอบถามกรณีที่โครงการคันกั้นน้ําเขาดําเนินโครงการ จะติดปญหาเรื่องทอประปา
/ นายก อบต.............

-5นายก อบต.
นายเกษม รอดผล

นายก อบต.

นายเสวก สาลิตุล

นายก อบต.
ประธานสภา อบต.

ไดเตรียมการแกไขใหแลว โดยจะนําทอ 3 นิ้วฉากเขาไป 2 -3 ทอน ใหพนจากสถานที่
ดําเนินโครงการ โดยจะมอบหมายใหเจาหนาที่ประปา อบต. เขาไปชวยเหลือ
กรณีที่ชลประทานจะเขามาดําเนินการทุบสะพานบางสนุนและสรางคันกั้นน้ําไมทัน
เกรงวา น้ําจะเขาทวมผลผลิตทางการเกษตรของ เกษตรกรในพื้นที่ ม. 6 และ ม. 3 จะ
ขอให ทาง อบต. ชวยเหลือในการสรางเขื่อนดานในเพื่อปองกัน
ขณะนี้โครงการกอสรางคันกั้นน้ํายังไมไดเขาดําเนินการ ทําใหยังไมสามารถมองภาพ
ไม อ อกว า จะดํ า เนิ น การอย า งไร จึ ง ให ติ ด ตามดู ส ถานการณ ไ ปก อ น หากจะต อ ง
ดําเนินการก็จะใหความชวยเหลือ
ขอใหนายก อบต. พิจารณาเสนอตออําเภอสองพี่นองในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ลง
หินคลุกจากสายบานนายประยงค ม.3 มาเปนบริเวณถนนสายรางศาลเจาแทน เนื่องจาก
ถนนสายบานนายประยงคยังมีสภาพดีอยู และมีคนใชเสนทางดังกลาว นอยกวา บริเวณ
ถนนสายรางศาลเจา เนื่องจากเปนถนนสรางใหมลูกรังจมเห็นเนื้อดิน
วันนี้จะเขาดําเนินการเสนอใหนายอําเภอพิจารณาตอไป
นัดประชุมสภา อบต.ตนตาล อีกครั้งหนึ่ง ในวันจันทรที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 9.30
น. ณ หองประชุมองคการบริหารส ว นตํ าบลตนตาล เพื่อ ใหผูบริ ห าร อบต.ตน ตาล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2551 ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา อบต. และ
โปรดแตงกายดวยเครื่องแบบสีกากี

ปดประชุม เวลา 11.30 น.
นิตยา สุนทรศารทูล
(นางนิตยา สุนทรศารทูล) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ตนตาล
ที่ประชุมไดรบั รองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
สนอง ศรีพักดี
(นายสนอง ศรีพักดี)
ประธานสภา อบต.ตนตาล

